
 

 

CURRICULUM VITAE  
 

 
Persoonsgegevens 

Naam        :  van Schaik  
Voornamen      :  Ronald Arthur 
Geb. datum      :  27 juni 1956  
Adres        :  Kampvelderweg 11B  
Postcode & woonplaats  :  3851 GR  Ermelo  
E-mailadres      :  ra.v.schaik@planet.nl  
Telefoonnummer    :    06 - 13735976 
 

 
Opleidingen 

Periode       Opleiding              Diploma  
 
1999 - 2004  :  interaction design (hbo)          ja 
1989 - 1990   :  docentenopleiding audiovisuele vormgeving   ja 
1979 - 1985   :  audiovisuele vormgeving (hbo)        ja 
1975 - 1977   :  boekhandel en uitgeverij (hbo)        nee 
1968 - 1974   :  havo profiel natuur en techniek        ja 
 
Opleidingen, nadere omschrijving   
 
Opleiding    :  interaction design  
Periode :    :  1999 - 2004  
Diploma    :  ja  
Omschrijving   :  HBO voltijdopleiding aan de faculteit Kunst, Media en Technologie  
       van de HKU te Utrecht. Leidt op tot ontwikkelaar van nieuwe media  
       toepassingen met als uitgangspunt cognitieve psychologie, ergonomie en 
       usability. De Techniek is daarbij volgend, niet leidend. 
       Diploma geeft recht op voeren van ingenieurstitel(ing). 
 
Opleiding    :  docentenopleiding audiovisuele vormgeving 
Periode     :  1989 - 1990 
Diploma    : ja 
Omschrijving  :  Post -HBO deeltijdopleiding 
 
Opleiding    :  audiovisuele vormgeving (HBO)  
Periode     :  1979 - 1985  
Diploma    : ja  
Omschrijving   :  HBO opleiding audiovisuele vormgeving aan de Hogeschool voor de  
       Kunsten te Kampen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Werkervaring 

Periode      Functie          Organisatie 
 
2006 - 2009  : docent mediavormgeving   ROC Aventus (www.aventus.nl)  
2005 - 2006   : docent multimedia     ROC A12 Ede  
2005      :  docent multimedia     Cibap Zwolle 
1999 - heden   :  docent nieuwe media    Twee centra voor de kunsten (deeltijd) 
1990 - heden    :  docent fotografie      Drie centra voor de kunsten (deeltijd) 
1987 - 2004   :  multimediadesigner / fotograaf  Hogeschool Windesheim Zwolle  
2000     : stage          Rabobank 
 
 
Werkervaring, nadere omschrijving  
 
Beroep    :  Docent mediavormgeving (32 uur) 
Werkgever    :  ROC Aventus, sector economie en ondernemen. 
Omschrijving  :  Het verzorgen van lessen multimediale vormgeving, met de nadruk op 
        conceptontwikkeling, vormgeving, webdesign, animatie, video en foto. 
 
Beroep    :  Docent multimedia (16 uur) 
Werkgever    :  Technisch College Ede, onderdeel van ROC A12. 
Omschrijving  :  Het verzorgen van lessen multimediale vormgeving, met de nadruk op 
        conceptontwikkeling, interaction design en communicatie 
                                     
Beroep    :  Docent multimedia (tijdelijke ziektevervanging) 
Werkgever    :  Cibap, vakcollege voor reclame, presentatie en communicatie, Zwolle. 
Omschrijving   :  Het verzorgen van lessen multimediale vormgeving 
 
Beroep    :  Docent fotografie / nieuwe media 
Werkgever    :  Centrum voor kunsteducatie 'Quintus' te Kampen,‘de Leeuwenkuil’ te 
        Deventer en ’t Klooster’ te Harderwijk 
Omschrijving   :  Het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen fotografie, computer-  

  animatie, digitale videomontage, webdesign en digitale beeldbewerking.
     

Beroep    :  Multimediadesigner / fotograaf 
Werkgever    :  Chr. Hogeschool Windesheim (32u)  
Omschrijving   :  Als Interaction designer ontwikkelen van CD - ROM en Internet   
       toepassingen, met het accent op conceptontwikkeling en multimediale  
       vormgeving. Verzorgen van multimediale cursussen aan HBO-studenten. 
       Vormgeven van multimediale uitingen, zowel commercieel (in relatie tot 
       huisstijl) als autonoom kunstzinnig (in relatie tot identiteit / missie van 
       de hogeschool). 
        
Werkgever    :  Rabo ICT te Zeist. 
Omschrijving   :  6 maanden stage bij het usability-lab van de Rabobank in het kader van  

   de opleiding tot opleiding tot Interaction Designer 
 
 
 

___________________ 


